REGULAMIN KONKURSU
W SPRAWIE PRZYZNANIA TYTUŁU
„SPOŁECZNIK ROKU”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Młoda Rzeczpospolita z siedzibą we
Wrocławiu

(50-308),

ul.

Józefa

Lompy

24/2,

wpisana

do

Rejestru

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000527545 (dalej jako „Organizator”). Konkurs odbywa się w
ramach projektu „Rzeczpospolita Śpiewająca”.
2. Laureat tytułu „Społecznik Roku” zostanie wyłoniony w drodze konkursu.
3. Tytuł „Społecznika Roku” (dalej jako „Tytuł”), przyznawany jest osobie
fizycznej

w

wieku

11-19

lat,

działającej

na

terenie

województwa

dolnośląskiego.
4. Przyznawany Tytuł jest tytułem honorowym.
5. Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko raz.
6. Konkurs o tytuł „Społecznika Roku” rozstrzyga powołana w tym celu Komisja
Konkursowa.
7. Obsługę

organizacyjną

związaną

z

organizacją

Konkursu

zapewnia

Organizator.

§2
Idea Konkursu
1. Celem Konkursu jest uhonorowanie Tytułem osoby działającej na rzecz dobra
wspólnego oraz promocja postaw prospołecznych.
2. Osoba

uhonorowana

mieszkańców

Tytułem

województwa

zostanie

wyłoniona

dolnośląskiego,

spośród

podejmujących

aktywnych
nieodpłatne

działania na rzecz innych osób, swojego otoczenia, poprzez zaangażowanie na
rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, walczących z problemami
społecznymi, podejmujących inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań,
akcji oraz przedsięwzięć społecznych.
3. Wskazane działanie powinno zostać realizowane w okresie od 1 stycznia 2017
r. do 31 maja 2018 r.

§3
Zasady zgłaszania kandydatów
1. Kandydatów do Tytułu mogą zgłaszać osoby prawne, zakłady administracyjne
oraz jednostki organizacyjne, nawet gdy nie posiadają zdolności prawnej,
w

szczególności:

organizacje

pozarządowe,

instytucje,

fundacje,

stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe, biblioteki, świetlice, rady
osiedli, szkoły oraz duszpasterstwa akademickie i inne, poprzez przesłanie lub
dostarczenie wniosku zgłoszeniowego na adres pocztowy organizatora lub na
adres mailowy mlodyspolecznik@mlodarp.pl, stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji rekomendacji oraz wszystkich
informacji zawartych we wniosku.
3. Kandydaci będą oceniani wg następujących kryteriów:
- czas i zasięg działania,
- praca społeczna bez wynagrodzenia,
- zaangażowanie oraz skuteczność działania,
- współpraca i angażowanie innych ludzi,
- wychodzenie z inicjatywą,
- rodzaj zrealizowanego projektu/ działania,
- efekty społeczne działania.
4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne w wieku 11-19 lat,
z wyłączeniem:
a. pracowników oraz członków organów zarządzających lub kontrolnych
Organizatora;

b. członków Komisji Konkursowej;
c. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu.
5. Warunkiem bezwzględnym skutecznego zgłoszenia kandydatki/kandydata
do Konkursu jest uzyskanie od niej/niego zgody na zgłoszenie do udziału
w Konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na
wykorzystywanie danych osobowych kandydatki/kandydata.
6. W

przypadku

przesłania

zgłoszenia

na

adres

mailowy

mlodyspolecznik@mlodarp.pl wymagany jest również skan podpisanego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych
kandydatki/kandydata.
§4
Harmonogram Konkursu
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w miesiącach od marca do czerwca 2018 r.,
a wybór Laureata i ew. osób wyróżnionych nastąpi do dnia 15 lipca 2018 r.
2. Uroczyste wręczenie nagród i upominków nastąpi dnia 10 listopada 2018 r.
podczas Koncertu „Rzeczpospolita Śpiewająca”.
3. Wnioski zgłoszeniowe

wraz z Regulaminem dostępne są na stronie

internetowej Organizatora.
4. Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z wypełnionymi i podpisanymi
załącznikami

należy

składać

w

siedzibie

Organizatora

osobiście

lub

korespondencyjnie na adres: Fundacja Młoda Rzeczpospolita, pl. Nankiera 17,
50-140 Wrocław lub na adres mailowy mlodyspolecznik@mlodarp.pl najpóźniej
do dnia 30 czerwca 2018 r., przy czym do dochowania terminu konieczne jest
doręczenie wniosku Organizatorowi przed jego upływem (nie ma znaczenia
data „stempla” pocztowego).
5. Wstępna

ocena

wniosków

zgłoszeniowych

nastąpi

w

ciągu

30

dni

od terminu składania zgłoszeń.
6. Ostatecznej oceny i wyboru Laureata oraz ew. osób wyróżnionych dokona
Komisja Konkursowa, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
§5

Komisja Konkursowa
1. Wyłonienia Laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej
Komisją,

powołana

przez

Organizatora

w

drodze

uchwały

Zarządu

Organizatora.
2. Komisja liczyć będzie od 3 do 5 osób.
3. Członkowie Komisji wybiorą ze swojego składu Przewodniczącego Komisji.
4. Komisja realizuje swoje zadania pod warunkiem obecności całego jej składu
osobowego.
5. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy
członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
6. Wybór Komisji Konkursowej oparty będzie na jej uznaniu.
7. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§6
Nagrody i wyróżnienia
1. Laureatowi Konkursu przyznany zostanie Tytuł oraz nagroda pieniężną w
wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Organizator zapewnia również prezentację sylwetki Laureata w wybranych
mediach.
3. O przyznaniu Tytułu Laureat zostanie powiadomiony na piśmie na adres
wskazany
w zgłoszeniu. Jednocześnie Laureat zostanie poproszony o wybór formy
przekazania nagrody i w razie wyboru formy przelewu na wskazany rachunek
bankowy

–

o wskazanie numeru takiego rachunku.
4. Nagroda

po

ewentualnym

potrąceniu

obowiązującej

stawki

podatku

dochodowego zostanie przekazana na rzecz Laureata w formie przelewu
bankowego na wskazany przez Laureata rachunek bankowy lub w gotówce, w
obu przypadkach za pokwitowaniem laureata, po 10 listopada 2018 r.

5. Niewskazanie przez laureata rachunku bankowego lub nieodebranie kwoty
nagrody w gotówce do dnia 31 grudnia 2018 r., skutkować będzie
wygaśnięciem prawa do odbioru nagrody.
6. Prawo własności do nagrody przechodzi na laureata z chwilą jej wypłacenia na
wskazany przez niego rachunek bankowy lub do jego rąk.
7. W wypadkach szczególnie uzasadnionych na wniosek Komisji Konkursowej,
Organizator może także przyznać wyróżnienia w Konkursie. Stosownie do
uznania Organizatora osoby wyróżnione mogą otrzymać nagrody rzeczowe lub
pieniężne.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureat Konkursu oraz

osoby wyróżnione spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak
również
w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika
złożenia

określonych

oświadczeń,

podania

określonych

danych

bądź

przedłożenia określonych dokumentów.
2. Organizator

zastrzega, że

nie

ponosi

odpowiedzialności za

zdarzenia

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w
stanie przewidzieć lub którym nie był w stanie zapobiec.
3. Poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie, w tym zgodę na swoje

uczestnictwo
w Konkursie, kandydaci wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora Konkursu
do przetwarzania ich danych osobowych poprzez podpisanie oświadczenia o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Zgłaszając

udział

w

Konkursie

i

biorąc

w

nim

udział

uczestnik

podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę
na jego treść.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w treści

niniejszego Regulaminu, jak również do odwołania konkursu bez podawania
przyczyn.

